
 

 
 

Referat Vodskov Samråd møde den 22. august 2018 kl. 19.00 
 

 

Deltagere: 
Peter Lindholt, Knud Larsen, Inge Beltoft-Andersen, Ole Værens, Erling Larsen, Kai 
Korsgaard, Jytte Laden Nielsen, 
 
Afbud: Finn Rasmussen. Lotte Bibi Bach, Anne-Dorte Krog, Leo Nielsen, Erik Sørensen og 
Ann Veiby Held  
 

Dagsorden 
 
 
1.Godkendelse af dagsorden  
Godkendt med  to tilføjelser:  
Punkt 3 Landsbyklyngen: Forespørgsel fra Styregruppen  
Punkt 6 : Naturfitness  
 
2 VKI og biblioteket: Bibliotekets Karin Madsen orienterer 
Karin har bedt om et kvarter til at orientere om fælles initiativer i VKI til byens borgere.  
 
VKI og biblioteket gør her i efteråret en indsats for at skabe større fællesskab mellem de 
forskellige brugere, der kommer i VKI: skole-elever, biblioteks-gæster, foreningsmedlemmer 
og andre besøgende i cafe med mere. Midler til at fremme dialogen vil blive plakater, 
stickers og samtale kort, der opfodrer til at tage en snak med hinanden. Senere en app til 
børn om Geochatching    
 
Et af Aalborg Kommunes initiativer – Kulturkaravanen – kommer i uge 41 til Vodskov. I 
samarbejde med foreninger, frivillige og eventuelt virksomheder vil der fra mandag til 
fredage blive pop-up koncert, sang, lyrikbingo og på biblioteket f.eks. Black Poetry Slam. 
Interesserede kan kontakte konsulenterne Gitte Therkildsen og Vita Andersen, evt.  
bibliotekets personale.    
 
3 Klyngeprojektet Rundt om Hammer Bakker   
Landsbyklyngeprojektet i er i sin afsluttende fase. Møde i Tylstruphallen den 11. sept. kl. 19 
Fra Vodskov deltager Erling, Jytte, Peter, Inge og formentlig også Finn. 
Forespørgslen på styregruppens tre spørgsmål:  



 
a) Vi siger ja til at den nuværende styregruppe sammen med 
kommunikationsgruppen og de nedsatte udviklingsgrupper afslutter de nuværende 
projekter, ca en million kroner, og afslutter de nuværende projekter.  

 
b) Vi siger ja til at at gøre projektet permanent 

 
c) Vi foreslår at det videre arbejdende organ består af repræsentanter fra hver af de 
samråd der ønsker plus aktive frivillige. Via samråds repræsentanter opnår vi 
forankring i byerne for samarbejdet og via de frivillige tilføjeres arbejdskraft, 
dynamik og involvering af flere borgere.   
 

4. Open by night 
Jytte deltager med elcykel projektet. Står ved cykelhandleren. 
Planlægning af programmet og indvielse af “Trekanten”.: 
Samrådet (Knud Larsen) og Kultur 9310 arbejder sammen med kommunen. Navngivning 
bliver fredag den 31. august kl. 15. Der vil  være lokal musik/kor/band både torsdag og 
fredag.  
 
5. Omfartsvej og cykelsti  
Nu er byudviklingsplanen godkendt. Hvordan kommer vi videre? 
Diverse synspunkter nævnt.  
Beslutning: Gruppen Peter Lindholt, Knud Larsen, Erik Sørensen og Kai Korsgaard arbejder 
på gennemførelse af omfartsvej og begynder hos embedsværket (Knud). Først efter et 
sådant møde kontaktes Æ og H forvaltningen i Hammer Bakker og politikere.  
 
Cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg afventer melding fra landsbyklyngen Rundt om 
Hammer Bakkers arbejdsgruppe. Vejteknisk afdeling hos politiet kontaktes. Derefter  
Vestbjerg Samråd mhp argumenter og tiltag over for politikerne.    
 
Jytte kontakter AAU for at undersøge om der kan laves master trafikplan for Vodskov som 
et bachelor eller afgangsprojekt.  
 
6. Rundt om Hammer Bakker projekter: A) Frugthaver og B) Natur fitness   
A) Inge Beltoft orienterede om tanken bag frugthaver i syv byer: Fællesskab, aktivering af 
sanser og aktiv brug af frugter og bær og mulighed for at trække tråde til historien, da 
nogle træer/bærbuske fra gammel tid findes i Hammer Bakker. Det vil være naturligt at 
cykle rundt mellem byerne og opleve de forskellige haver og deres udformning.  
Beslutning: Vi går med og foreslår at plantningen gøres til en event. Vi behøver lån af 
rendegraver. Organisering: Et selvsupplerende udvalg under samrådet, som danner 
netværk med de andre byers nyttehave-bestyrere.  
 
B) Erling Larsen orienterede om at initiativ om naturfitness – fitness via naturredskaber. 
Tanken er at placere sådanne ved de tre hovedporte til Hammer Bakker: Vodskov, 
Grindsted og Sulsted Kirke.  



Beslutning: Erling kontakter skolen, kriminalforsorgen og foreningsfitness mhp feedback og 
placering. Mulig placering kunne være arealet ved siden af stenen og skovholdets lade. Det 
undersøges hvem der ejer arealer ved eller i nærheden af indgangen til skoven.    
 
7. Usikre/farlige veje  
Vi snakker om de vejkryds i har i tankerne og mulighed for at sikre dem. 
Punktet gentages senere på efteråret. 
Beslutning: Kai Korsgaard tilbyder i første omgang at kontakte Vejdirektoratet mhp at skabe 
bedre sikkerhed ved frakørslen Vodskov/Rærup,  – ideelt set i form af en rundkørsel. 
Udtalelse fra Vejteknisk Afdeling hos Politiet kan formentlig være et relevant indspark.   
 
8. Orienteringspunkter 
 Positivt afviklet borgermøde den 15. august om institutionerne i Hammer Bakker og 

de mange målgrupper, der befinder sig her. Ca 50 deltagere. Enighed om at lave et 
årligt fællesmøde mellem institutioner og byen (samråd m fl). Institutionerne kom 
med en ros til byens borgere for at håndtere og rumme brugerne i Hammer Bakker. 

 Bæredygtigheds-festival 2018: Jytte Laden Nielsen deltager i Grøn Brunch på 
Havnefronten lørdag den 15. september kl 10-12 med oplæg om elcykel projektet.  

 Cykelsti fra broen via Stigsborg Brygge ud til tunnelnedkørslen indviet primo august. 
Erling Larsen, som har været inde over stiføring, cyklede med.   

 Formand Peter Lindholt er nu også samråds administrator til Facebook Vodskov By  
 Knud Larsen deltog i formøde i Frejlev. Den nye liberaliserede taxalov skaber 

problemer i de små samfund. Ingen er længere forpligtet til at køre der. De, som har 
problemerne, opfordres til at kontakte NT. Det er et lov-problem, som formentlig 
kun kan klares på Christiansborg.  

 
 
9. Punkter til næstkommende møder 
 

1. Hammer Bakker og Naturfondens biodiversitets projekt. Hvad gør vi? 
2. Tema om utrygge steder i trafikken: F.eks. at vi hver møder en en liste med 

eksempler hvad angår byens veje og fortove.  
3. Kommunikation: Ny webmaster, mulig hjemmeside via Rundt om Hammer Bakker. 

Skal ses i sammenhæng med Facebook Vodskov By, som fungerer, men hvor endnu 
flere foreninger kan være med, og med Vodskov Avis. Også i sammenhæng med 
Rundt om Hammer Bakkers nye hjemmeside. Udsættes til sidst på året. 
 
10. Eventuelt 
 
Forespørgsel fra kommunen om vi forlods vil komme med betragtninger om ændring 
af LAK midler. Beslutning: Vi takker nej, da vi ikke er defineret som en landsby, og 
afventer udspillet til ændringer. 
 
 
Referent: Jytte Laden Nielsen      


